NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.0 7.2014 . a nr8 12-k

Narva Jä ähaili jääväljaku tasuta kasutusse andmine

1. Asjaolud ja men etlu se käik
MTÜ Noo rte Boo m (regi st rikood 803 4350 1) korra lda b 12.08.2014 . a K reenho lmi skeitplatsil
noo rteüri tusi rahvusvahe lise no ortepäeva raames (skeitrite, roll erite ja BMX -j algratturit e
esinem ised , tänavatsirkuse j a tan tsukoll ektii vide esinemine). Korra ldaja esi tas tao tluse Na rva
Jäähaili j ääväl j aku tasut a kasutam ises t 12.08. 2014. a Narva Pa emu rru Spord ikoo li õp peväl isel
ajal ja koo skõ lastatult spor dikoo li j uhtkonnaga, et pa kk uda noo rte le lisaks ka tasu ta uisutam ise
võimalust.
2. Õigusliku d alused
2. 1 Vas tavalt ko haliku omavalits use korraldu se seaduse § 30 lõike 1 punkti le 2 lahenda b ja
korralda b linn avalitsus kohali ku elu küs imus i, mis vo likogu mä äruste või otsustega on
pandud täi tm iseks valits use le.
2.2 Narva Linnavo likogu 17.03.20 05. a määruse nr 14 .Linnava ra kas utusse and m ise ko rd" § 7
lõike 2 punkti 3 kohas elt võ ib linnavalitsuse ko rraldusega linnava ra ka sutus se anda tasuta
täht ajaga kuni 5 aas tat mittet ulundusühin gutele.
3. Otsus
Anda MTÜ-Ie Noorte Boom (registri kood 80 3435 01) N arva Jäähaili jäävälj ak tasuta kasutusse
12. 08.201 4. a noorte uisutam ise ko rra lda mi seks rahvu svahe lise noortepäeva raa me s Narva
Paem urru Spo rdik oo li j uhtko nnaga kooskõ lastatud ajakava aluse l.
4. Rakendu ssätted
4.1 Korraldus j õustub sead usega sätes tatud kor ras.
4.2 Korra ldust võ ib vaid lus tada 1Tartu Halduskoht u Jõh vi ko htumajas 30 päeva jooksul
korral.d use teatava kste em ise/äevast arvates .
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